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A

încheierea vizitei oficiale 
în România a președintelui

Republicii
Joi s-a încheiat vizita o- 

ficială întreprinsă în țara 
noastră, la invitația tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Republjcii Socia
liste România, de' către ge
neral de corp de aripată Mo
butu Șese Seko Kuku Ngben-

^Orientări limpezi, curajoase, 
novatoare în dezvoltarea impetuoasă 

mineritului Văii Jiului
Ing. DAN OTTO SURULESCU, 
director general al C.M.V.J.

Q
Dinamismul pe care l.a 

cunoscut construcția so. 
Cialistă a țării în ultimi i 
15 ani de puternic avînt 
creator poartă amprenta 
gîndirii de mare profun
zime a secretarului gene
ral al partidului tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. 
In avîntul general al dez
voltării economiei socia
liste a fost cuprinsă or
ganic și industria extrac
tivă a cărbunelui, impor
tantă sursă energetică a 
țării, secretarul general al 
partidului înarmîndu-ne, 
în toată această perioa
dă, cu orientările limpezi 
ale gîndirii sale curajoase, 
novatoare, dar în același 
timp profund 
orientări care . 
mobilă valoare 
ți practică.

In vara anului 
începea un nou 
industriei 
Valea Jiului, în cuvînta
rea rostită cu acel prilej 
secretarul general al parti
dului, prin sarcinile șj di
recțiile caire ni le trasa, 
marca noua eră a dezvol-

tării mineritului țării, mar
ca începutul mecanizării 
lucrărilor miniere. Apre
ciind ca fiind de aproape 
două ori și jumătate mai 
mult cele 7 milioane tone

randa-avansată de înalt 
ment, pentru crearea unor 
condiții tot mai bune 
lucru".

In anii socialismului, 
deosebi în cei 15 ani

a-

științifice, 
au inesti- 

teoretică

1968, cînd 
secol al 

carbonifere din

Mobutu Șese Seko
Seko au sosit împreună 
la aeroport.

Președintele Mobutu Șese 
Seko și-a luat rămas bun 
de la oficialitățile române 
prezente pe aeroport.

La scara avionului, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
șî-a luat rămas bun de Ia 
personalitățile oficiale zai- 
reze care l-au însoțit pe 
președintele Mobutu Șese 
Seko în vizita în țara noas
tră.

Președintele Nicolae 
apoi 

un călduros rămas bun da 
Ia președintele Mobutu 
Șese Seko. Cel doi pre
ședinți și-au strîns mîinila 
cu prietenie, s-au îmbră
țișat cordial.

La ora 11,15, aeronava 
specială cu care călătorește 
președintele Republicii Zair 
a decolat.

du Wa Za Ranga, președin
tele fondator al Mișcării 
Populare a Revoluției, pre
ședintele Republicii Zair.

Prin înțelegerile și 
cumentele convenite 
prilejul convorbirilor dintre 
cel doi șefi de stat, 
întîlnire la nivel 
româno-zaireză a reprezen
tat și de data aceasta o 
contribuție importantă la 
extinderea și intensificarea 
în continuare a raporturi
lor de prietenie și 
rare dintre România 
la cauza destinderii, 
tații și cooperării, 
pace și progres în 
și în Africa, precum și în 
întreaga lume.

Ceremonia plecării înaltu
lui oaspete a avut l.oc pe 
aeroportul Otopeni.

Președinții Nicolae 
Ceaușescu și Mobutu Șese

do-
cu

noua 
înalt

colabo-
și Zair, Ceaușescu și-a luat 
securi-
pcntru
Europa

pentru ca în 1980 să
"la 11 200 000 tone. 

Sporurile de producție sînt 
substanțiale, dar așa cum 
spunea tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU 
în cuvîntarea din septem
brie 1972, ținută cu oca. 
zia vizitei de lucru în Va
lea noastră, nu pe calea 
intensificării efortului fi
zic trebuie să obținem spo
rirea producției, 
za introducerii 
nici moderne, 
productivitate", 
înd : „Aceasta este, 
fond, problema 
unu în Valea Jiului".

Căile pe care trebuia 
rezolvată această „proble
mă numărul unu" a Văii 
Jiului sînt indicate în a. 
ceeași cuvîntare : „Va tre
bui să punem specialiștii 
din domeniul construcți
ilor de mașini să lucreze 
împreună cu minerii pen
tru a găsi soluțiile cores
punzătoare", insistînd: „aici 
trebuie să funcționeze și 
proiectarea, concepția în 
strînsă legătură cu acti
vitatea minerilor, 8 oa
menilor care lucrează în 
mină". Indicîndu-ne, cu 
clarviziunea-i recunoscu
tă. căile pe care trebuie 
să le urmăm pentru a mo

de

în
de

1965 - 1980
Cea mai fructuoasă etapă a construcției 

socialiste.pe pămîntul României

ci „pe ba- 
unei teh. 

de înaltă 
accentu. 

în 
numărul

de cărbune, cit se extră- 
geau în 1968, decît pro
ducția întregii țări a anu
lui 1938, secretarul ge
neral al partidului, oaspe
te deosebit de drag al 
Văii Jiului remarca pe lîn- 

minerilor 
produc- 
compe- 
organi- 

muncii și

gă eforturile 
pentru creșterea 
ției de cărbune, 
tența lor sporită, 
zarea mai bună a
„eforturile statului socia
list pentru dotarea conti
nuă a întreprinderilor 
noastre miniere cu tehnică

cînd în fruntea partidului 
se află tovarăsul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
dezvoltarea mineritului are 
o bază nouă — moderni
zarea pe seama tehnicii a- 
vansate — și începe o no. 
uă etapă pentru mineritul 
Văii Jiului. Producția es
te în continuă creștere — 
«te la 5 700 000 toane căr
bune, cit era planificait în 
1965, ajunge în 5 ani Ia
7 889 000 tone de cărbune 
în 1970, în 1975 crește la
8 400 000 tone de cărbune,

(Continuare în pag. a 2-a)

Politica noastră externă-rodul gîndirii 
înaintate a promotorului ei, 

NICOLAE CEAUȘESCUtovarășul
O puternică afirmare a 

cunoscut, în etapa 1965— 
1980, și politica externă ro
mânească, rod al gîndirii 
clarvăzătoare, al capacității 
de previziune asupra evo
luției istorice dovedite de 
secretarul general al parti
dului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Etapa celor 
15 ani a adus pe scena con
temporană a lumii o de
plină recunoaștere a per
sonalității sale, a contribu
țiilor directe în soluționa
rea marilor probleme cu 
care se confruntă omeni, 
rea. Odată cu această re
cunoaștere am înregistrat, 
ca efect nemijlocit, crește
rea vertiginoasă a presti
giului României pe toate 
meridianele lumii, afirma
rea ralului unui stat care, 
'deși este socotit printre ce
le mici și mijlocii a avut 
'și are în continuare o po
ziție de frunte și o pre
zență activă în contextul 
Vieții politice internoționa.

Pe baza noilor orientări,

țe de istorie a lumii, con
tribuțiile țării noastre, ale 
președintelui României so
cialiste la edificarea unei 
noi ordini economice și po
litice internaționale, pro
punerile făcute eu . di verse

trasate de secretarul gene
ral al partidului, Congre
sul al IX-lea al P.C.R. a 
jalonat o largă deschidere 
a politicii externe româ
nești. Aii fost continuate 
preocupările pentru conso
lidarea și îmbogățirea re
lațiilor prietenești și fră- 
țești eu țările socialiste, au (Continuare în pag. a 4-a)
fost intensificate efortu
rile pentru stabilirea de 
relații reciproc avantajoa
se cu toate statele lumii. 
Pe baza principiilor pro
movate stăruitor pe plan 
extern —■ al independenței 
și suveranității naționale, 
al egalității în drepturi și 
avantajului reciproc, al 
neamestecului în treburile 
interne, nerecurgerii la 
forță și la amenințarea cu 
forța — România a cîștigat 
stima și prețuirea, încrede
rea și simpatia tuturor po
poarelor iubitoare de pace 
și progres social, a 
forțelor progresiste 
planeta noastră.

Sînt remarcabile, 
mîn înscrise în marea car-

tuturor 
de p'e

și ră-

Ședința Biroului Executiv 
al Consittulu Național 

al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste

fost

Joi după-amiază, a avut 
loc ședința Biroului Execu
tiv al Consiliului Național 
al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste.

Cu acest prilej a
prezentat un , raport cu pri
vire la organizarea și des
fășurarea 
putați în 
Națională 
populare, 
apreciat că atît 
care s-a desfășurat campa
nia electorală, cît și re
zultatul votului dat candi- 
daților Frontului Democra
ției și Unității Socialiste au 
reprezentat o nouă și grăi
toare expresie a adeziunii 
profunde a întregului popor 
la politica internă și exter»

alegerilor de de- 
Marea
și în

Biroul

Adunare 
consiliile 

executiv a 
modul în

nă a partidului șl statului, 
a unității și coeziunii națiu
nii noastre socialiste în ju
rul Partidului Comunist 
Român, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Campania elec
torală, întîlnirile dintre ale
gători și candidați, desfășu
rate într-o atmosferă 
puternic entuziasm, de an
gajare patriotică și 
înaltă responsabilitate 
că, au prilejuit o 
dezbatere publică, de 
mensîuni naționale, la 
practic, a participat intra 
gul nostru popor, a progra 
mului noii etape de făuri 
re a societății socialist»

de

de 
civi- 

largă 
d* 

caro

(Continuare în pag. a 4-a)

O valoroasă acțiune în curs de desfășurare

Expoziția județeană cu tema:
Stadiul asimilării subansamblelor, 

pieselor de schimb și materialelor 
pentru industria minieră

Orientările, sarcinile de 
o deosebită importanță cu
prinse în cuvîntarea secre
tarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, rostită la recen
ta consfătuire de lucru de 
ia C.C. al P.C.R. au deve
nit program concret de 
lucru penta-u organele și 
organizațiile de partid din 
economie, pentru toți oa
menii muncii.

Pentru traducerea grab
nică în viață a acestor in
dicații, sarcini și orientări, 
din inițiativa Comitetului 
municipal de partid și cu 
sprijinul deosebit al 
C.M.V.J. se află în plină

desfășurare în Valea Jiu
lui o acțiune deosebit de 
valoroasă al cărei punct de 
plecare este expoziția jude
țeană cu terna „Stadiul a- 
similării subansamblelor, 
pieselor de schimb și ma
terialelor pentru industria 
minieră"*; expoziție organi
zată într-una din sălile 
C.M.V.J., în perioada 17— 
22 martie, constituind de 
fapt tenia acțiunii de care 
aminteam. Avînd drept ge
neric chemarea sqoretaru-

Dorin GIIEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)
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In minele Văii Jiu- 

lui se materializează cu j 
consecvență programul ț 
de mecanizare a procesa- j 
lui de extracție. Un nou ’ 
argument în acest sens : j 
în stratul 15, la sectorul ț 
VII al minei Vulcan, sș ; 
află în curs de monta ■ 
re un nou complex me- i 
canizat de mare pro- ; 
ductivitate. Din 10 mar- i

mecanizarea
•ij tie, echipa .de electro-lă- 

■ câtuși condusă de Nico- 
: lae : Stoica â terminat 
5 montarea transportorului 
i’TR B, a liniei pentru ru- 
: larea cărucioarelor pen- 
; tru transportul cadre- 
: lor pășltoare și al celor- 
: lalte utilaje. In ultime- 

le zile, echipa a început 
; montarea secțiilor, în 
i timp ce brigada mine- 
: ruluî Gheorghe Cioiu a 
: trecut Ia pregătirea și 
î așezarea pe poziția de 
î lucru a secțiilor com- 
Ș plexului. Abatajul me- 
: canizat care va da o 
i producție de peste 350 
: tone cărbune pe zi. 
i urmează să intre în func- 
; țiune pînă la 1 aprilie 
ț a.c.

Emil NELEGA, 
lăcătuș, I.M. Vulcan

f

ă-\
î-
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Studentul, viitor specialist, om cu o
calitate morai-politică superioară

Expoziția județeană
Urmare din pagina I)

Analizind o perioadă 
r<xlm<ă m aetivitatoa Ins. 
litutului de. mine din Pe
troșani, conferința de dare 
de seamă și alegeri a Con
siliului Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști, or
ganizația revoluționară a 
tineretului studios, a creat 
o imagine elocventă asu
pra multitudinii preocupă
rilor specifice, toate su
bordonate, însă, pregătirii 
profesionale, realizată prin- 
tr.o temeinică și armonioa
să integrare a învățămân
tului cu cercetarea și pro
ducția. Despre succesele 
obținute (îndeosebi în cer
cetarea științifică domenii) 
încă perfectibil, mai ales 
pr.n atragerea și formarea 
studenților din anii, dar și 
în practica în producție, 
cultură și educație), au vor-' 
bit studenți — Elena Cio
can, Ilie Raț, loan Bărbos, 
Rodica Mihuț, Ion Neacșu, 
Ioan Mugur, Rodica E'ilip, 
Dorin Ilăzulea, Sorin Văta
fii ■— care au reflectat și 
asupra deficiențelor, prin, 
eipala fiind sintetizată în 
rezultatele sesiunilor de e- 
xamene. In acest context 
aii. fost evidențiate și 'ne
ajunsuri în munca de or
ganizație, în stilul și me
todele folosite, avînd con. 
■«.vințe în formarea- atitu
dinii și a conștiinței pro-
■*•••••••♦•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Urmare din pagina I)

fcsionale ale studenților. O 
colaborare mult mai strîn. 
să, și eficientă ■ sub condu
cerea organizației de partid 
din institut, cu cadrele di. 
daetice, o activitate poli- 
tico-educativă și culturală 
dinamică și diferențiată 
(latură în care persistă 
multe neajunsuri), s-a evi-

Conferințe de dâri * 
de seama și alegeri 

în organizațiile UJ.C. 
și U.A.S.C.

dențiat, este singura solu
ție de a imprima un ca
racter dinamic și modela
tor in munca de formare 
a viitorului specialist în 
minerit, om cu o calitate 
moral.politică nouă, supe
rioară. Tăria organizației 
revoluționare a studenților, 
dar și sensul activității vi
itoare, se concentrează în 
atmosfera deschisă, critică 
și autocritică, în care s.au 
desfășurat lucrările confe
rinței, pe a cărei agendă 
de lucru este prioritară 
munca destinată formării 
unei atitudini generale de 
exigentă in pregătirea pro
fesională a studenților' mi
neri.

— de 
efecli. 

toată 
institutului, de 

modernizare a conținutului 
muncii de educație și a 
metodelor utilizate de 
C.U.A.S.C. și de fiecare ca
dru didactic ■ 
conf. univ. dr. ing. 
Crăiescu, secretarul 
telului de partid 
titut, prof. uinv.
Dumitru Foilor,
Institutului de mine, care 
au subliniat necesitatea 
imprimării unui spirit nou, 
dinamic, în viața de orga
nizație care determină for
marea moral-politică și pro
fesională a tuturor studen- 
iilor.

Atitudinea față de mun
că, se modelează în cadrul 
integrării active a procesu
lui de învățământ cu cer
cetarea și producția in spri
jinul mineritului, pentru 
realizarea directivelor, de 
mare importanță pentru 
viitorul patriei, stabilite 
de Congresul al XlT-lea al 
partidului.

In același spirit 
participare activă și 
vă a studenților la 
activitatea

au vorbit 
Ionel 
corni,

din ins- 
dr. ing.
rectorul

T. STATARU

lui genera] al partidului, 
tovarășul N I C O L A E 
CEAUȘESCU —. „Să acțio
nări cu mai multă hotări. 
re pentru a reduce impor
tul, pentru a renunța la o 
serie de achiziții ce nu se 
justifică cu nimic. In fie
care întreprindere, în fie.

. care județ să se exercite un 
control săptămînal asupra 
importului pentru a vedea 
la ce se poate renunța și 
cum se pot asigura cele 
necesare in țară" — acțiu
nea organizată vizează și 
își propune in prima fază 
a desfășurării, o largă con
sultare, în fața exponate, 
lor, pe viu. între cercetă
tori, proiectanți, construc
tori yde utilaj minier, be-, 
neficiari, reprezentați prin 
specialiști din .producție, 
ingineri, tehnicieni și maiș
trii de la întreprinderile 
miniere, consultare pri
vind posibilitățile existen
te de asimilate a pieselor 
de schimb, subansamble- 
lor și materialelor, soluții 
de îmbunătățire a celor ca
re au fost deja asimilate, ' 
ce trebuie făcut pentru a 
mări și mai mult numărul 
celor ce urmează a fi asi
milate și produse în. serie 
astfel îneît importul pen
tru mineritul Văii Jiului să 
se reducă substanțial. Fie. 
care dintre vizitatorii ex.

poziiioi caro devin partiei- 
pa.nți Ja această acțiune își 
va prezenta părerile, pro
punerile și soluțiile viz.înd 
nu numai ce anume se poa
te face, ci și cine anume ar 
fi în măsură să rezolve 
problemele care se ivesc 
în asimilaro.g pieselor de 
schimb, subansamblelor 

și materialelor necesare mi- 
- nerituluj, fie că este vorba 

de posibilitățile existente 
pe plan local — posibili
tăți nu numai materiale ci 
și umane — fie că se pro
pun parteneri din alte mi
nistere șj localități. Aceș
tia din urmă, după însu
marea, selectarea și anali
zarea propunerilor vor fi 
invitați, la rîndul lor, pen
tru a-și expune părerile 
în vederea adoptării deci
ziilor celor mai adecvate.

La deschiderea expoziției 
au participat cadre cu 
munci de răspundere din a- 
paratul de partid și de stat 
județene si din municipiul 
Petroșani.

Printre unitățile care 
expun produsele asimilate 
amintim I.U.M, Petroșani, 

- uzinele „Eleotroputere", „E- 
lectrobanat** și întreprinde
rea de cabluri și materia
le izolamte. Produsele în 
curs de asimilare sînt 
prezentate de I.U.M.P., fi
liala Petroșani a
C.C.S.I.T.U.M., uzinele 
i,UNlO“ Satu Mare, Fili- 
peștii. de Pădure, „Cioea.

Văii 
pro.

Im- 
asimi- 
asimi- 
formă 

sau

nul'* Nădlag și întreprin
derea „1 Mai". Alături de 
aceste întreprinderi și ins
titute mai sînt prezente în. 
expoziție ('. C. S. M., 
I.P.C.M.C. Petroșani, Ins
titutul de mine și Centrala 
minereurilor Deva, 
preună cu produsele 
late sau în curs de 
Fare prezentate, sub 
de planșe, fotografi;
exponate, sub aceleași for
me de prezentare se mai 
găsesc snbansamblele și re
perele utilajelor miniere 
care trebuie asimilate și 
asupra cărora sînt invitați 
în mod deosebit să-și spu
nă părerea participanții. la 
această acțiune deschisă 
tuturor specialiștilor din 
domeniul mineribu'kii, fie 
că este; vorba de mineri, e. 
leetroniecaniei și cons, 
tructori de utilaj min.ier 
sau de cercetătorii și pro
iectau ți.

Teatrul de stat „Voled
Jiului", pe scena 1 

Festivalului republicări 
de teatru contemporan 

de la Brașov

derniza mineritul 
Jiului cu mijloace 
prii, rod al gîndirii speci
aliștilor din dcmcni'.il mi
neritului, secretarul ge
neral al partidului pune 
in centrul acțiunilor vi
itoare OMUL : „Va trebui, 
ca odată cu mecanizarea, 
cu introducerea tehnicii 
moderne să ne ocupăm și 
de crearea tipului de mi
ner nou, care șă cunoască 
tehnica modernă, să știe să 
o mînuiască".

Perioada care urmează 
anului 1975 constituie o 
nouă etapă în dezvoltarea 
mineritului Văii Jiului — 
începe mecanizarea com
plexă a lucrărilor din sub. 
teran. La vizita efectuată 
in Valea Jiului în toamna 
anului 1.977, secretarul ge
neral al partidului trasa 
specialiștilor din Valea Jiu
lui’ ca sarcină primordia
lă urgențare.a mecanizării 
lucrărilor prin introduce
rea utilajelor complexe 
de mare productivitate 
pentru ca Pe această cale 
„să ușurăm munca mine
rilor, să îmbunătățim con
dițiile de muncă în gene
ral și, totodată, să asigu
răm o creștere mai accen
tuată a productivității și 
sporirea producției de căr
bune de care patria noas
tră are nevoie pentru dez
voltarea sa economico-soci- 
ală“. Această -ctji'ccanizare. 
intensă va impune, ’după’ 
cum spunea secretarul ge
neral al partidului „schim
barea concepției înseși 
despre minerit și o califi
care nouă, superioară", iar 
referindti-se la această ca
lificare nouă, superioară, 
preciza : „Vom avea nu 
numai un miner specialist, 
ci și un miner-tehnician 
care trebuie să cunoască 
mașinile din dotare, să știe 
să Ie folosească cu randa
ment înalt, să știe să Ie 
întrețină și să le repare, 
atunci cînd e nevoie".

ne-am achitat pi

nă acum de aceste sarcini? 
I’onderfea producției obți
nute numai cu complexe 
mecanizate, din totalul 
producției realizate în a- 
bataje a crescut de la 10 
la sută, cît era în 1977, la 
aproape 25 la sută, în 1979, 
urmînd ca în anul 1980 
creșterea dotării tehnice cu 
peste 50 la sută la com
plexe de susținere meca.

dernizarea mineritului Văi; 
Jiului este cea mai sigu
ră cale de a da economi
ei naționale cărbune mai 
mult, mai bun, mai ieftin, 
confirmând astfel justețea po
liticii partidului nostru de 
mecanizare, modernizare 
și automatizare intensă a 
proceselor de producție. 
Citeva cifre edificatoare

fi în 1981, la 90 la sută 
în 1985. La toate acestea 
trebuie să mai adăugăm 
că mai mult de jumătate 
din cele aproape 140 
complexe mecanizate 
susținere, 122 combine de 
abataj și 80 de combine 
de înaintări în steril cu 
care vor fi dotate unități
le miniere ale Văii Jiului 
în cincinalul 1981.1985 vor

de 
de

Dezvoltarea impetuoasă 
a mineritului Văii Jiului

irizată să conducă la spo
rirea cu 53 la sută a vo
lumului de producție ex- 

'~ă. Gradul de utilizare 
la complexele 

susținere mecanizată 
trebui să crească de la 
Ia sută, în 1979, la 66 
sută, în 1980, ian- pro- 

medie zilnică rea
la

trasa, 
extensivă 
de 
va 
60 
la 
dueția 
lizată cu complexe de 
6386 tone la 9708 tone. Se
cretarul general al parti, 
dului aprecia în vara a- 
nului 1979, în urma vizitei 
de lucru efectuate în mi
nele noastre: „Fără în. 
doială că ceea ce s-a rea
lizat constituie u'n lucru 
deosebit de bun, demons
trează forța și capacitatea 
minerilor, a industriei 
constructoare de mașini, 
de a realiza mecanizarea 
necesară desfășurării unei 
producții moderne, pe ba
za unei tehnici avansate". 
Dar, totodată, sublinia : 
„Trebuie să ne propunem 
să devansăm planul de 
mecanizare pentru a pu
tea, pe această bază, 
realizăm o devansare 
planului de cărbune".

Realizările de pînă acum 
dovedesc că ne-am însușit- 
aceste indicații, iar preve
derile de plan stabilite 
pentru cincinalul viitor 
demonstrează eu prisosin
ță că mecanizarea și mo-

sa
a

I
I
I 
l

• Laboratorul mterdis- 
ciplinatr pentru proble
mele social-economice 
Petroșani a dezbătut, ieri, 
cercetarea „Conflictul 
psihologic securitale-pro- 
ducție și opțiunea pentru 
risc in munca din subte. 
ran" — elaborat de un 
colectiv de psiho-socio-

logie. coordonat de psiho- 
sociolog pr. David Maniu, 
din cadrul l.C.P.M.C. Au 
participat la dezbatere 
membri ai L.I.I’.S.E.B. și 
invitați din rîndul spe
cialiștilor in domeniu, ca
dre lehnico-inginerești din 
cadrul C.M.V.J., C.C.S.M., 
Institutul de mine și ca
dre niedico-sanitsje. (I.D.)
• Ieri, 20 martie, ora 14, 

la sediul Consiliului popu-

în aceșt sens : în anul 1975 
nu aveam nici un complex 
mecanizat în funcțiune, în' 
acest an vom avea 55, iar 
în 1985 voni atinge cifra 
de 139 de complexe me
canizate. In cinci ani sal
tul este. enorm. In ceea 
ce privește dotarea mine
lor cu . combine 
țări : de Ia nouă 
existente în 1975, 
nici una nu 
vom avea 52 
în anul 1985 
se va ridica

de înain- 
combine 
din care 
în steril,

!,
era
în 1980, iar 
numărul lor 

la 115. Alți 
câțiva indicatori care i- 
lustrează aceste salturi ca. 
litative ce jalonează mo
dernizarea mineritului 
Văii Jiului : .producția ex
trasă cu complexe meca
nizate va avea în anul 
1981 o pondere de 33,3 la 
sută din totalul producției 
extrase, iar în anul 
va crește la 62,8 ta 
productivitatea' fizică 
muncii va crește în 
1.985 cu 36,4 îa sută 
de anul 1980 (sporul 
productivitate, se va 
liza, bineînțeles, pe 
mecanizării lucrărilor din 
subteran); indicele de uti. 
lizare a fondului de timp 
disponibil la combinele din 
abatajele dotate eu com
plexe mecanizate va creș
te de la 86 la sută, cit va

Iar municipal au fost eon. 
vocați președinții și admi
nistratorii asociațiilor de 
locatari din Vale, precum 

și factorii de răspundere de 
la I.G.C.L., în vederea pre. 
luării sarcinilor privind 
buna gospodărire și înfru
musețare a orașelor Văii 
Jiului în'campania de pri
măvară. (Mihai Barbu)

• In aceste zile, căminul 
de nefamiliști din centrul 
orașului Vulcan a fost do.

treb ii să fii realizate 
unitățile constructoare de 
ma i n > ie ■ dir ■. 
ci piu. '' ' •

Trebuie să ne realizăm 
în mod exemplar aceste 
sarcini, ele fiind trasate 
de» însuși secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nieolae Ceausescu, în cu
vântarea ținută la marea 
adunare populară de la 
Lupeni, în urma vizitei de 
lucru efectuată în Valea 
Jiului, în vara anului 
cut: „Valea Jiului
continua însă să ocupe 
cui cel mai important

asigurarea cărbunelui de 
calitate nu numai pentru 
energie, ci și pentru indus
tria metalurgică. De a- 
ceea activitatea din Va
lea Jiului va ocupa un loc 
prioritar și în viitor —• și 
trebuie să facem totul pen
tru a asigura realizarea, 
în 1985, a cel puțin 15.16 
milioane tone de cărbune! 
Fină în 1990 trebuie să a- 
sigurăm din Valea Jiului 
cel puțin 80 la sută din 
cărbunele cocsificabil pen
tru metalurgia din Romă, 
nia! Iată sarcina de o- 
noare care vă revine dum
neavoastră !“.

Intr-adevăr, o sarcină 
de onoare, de mare 
pun d ere 
Văii Jiului, 
tem convinși, 
noastre miniere, < 
niștii, o vor duce la 
sfârșit, respectîndu-și 
gajamentul în fața secre
tarului general al parti
dului, Minerul de onoare 
al Văii Jiului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
cel mai iubit fiu. al națiu
nii noastre socialiste, a că
rei cutezanță și gîndire 
profund științifică, revo
luționară, are un rol de
terminant în dezvoltairea 
economico-soeială a țării, 

mineritului românesc.

răs- 
pent.ru minerii 

\, pe care, sîn- 
eolectivele 

comu.
bun 
an-

In cadrul manifestărilor 
culturale dedicate Româ
niei, aflam prin intermediul 
Agenției Române de Presă, 
postul de radio parizian’ 
France-Culture a transmis, 
sîmbătă 15 martie, între 
orele 20 și 21,55, scenariul 
radiofonic „L’Echappee paț 
le ■ iei ou le radeau de Ja 
nieduse", în cadrul unei 
emisiuni realizate de Geor
ges Godbert. Scenariu) are 
la bază viziunea dramatică 
în două acte „Pluta Me
duzei", operă dramatică a 
poetului Marin Sorescu. E- 
venimentul artistic petrecut 

''' '" d
peniru 

Tbaliei din mu
tic tru întru ît se
nun ai dou . zile

pe scena Teatrului 
Valea fiului din

în capitala franței are 
rezonanță apart 
iubitorii 
nicipiui

.'Ș®, cu 
înainte, 
de stat
Petroșan un tînăr colectiv 
de actori a real zat sub 
onducerea regizorului Flo

rin F itules o, pre tiers 
mondială i p iniile
„1 lut Medi , îi ,, ier 
pretarea actorilor din Pe
troșani, care a avut „vînt 
un di pupa în< de 1 pre 

mieră, constituie, • . pcnrru 
Șerban lonescu, Dinu Ape- 
trei, Mirela Cioabă și cei
lalți colegi de trupă artis
tică, „proba de examen", cu 
care se prezintă, sâmbătă 22 
martie, ora 15, în cadrut 
prestigioasei confruntări re- 
publicane a Festivalului de 
teatru contemporan de lâ 
Brașov (21—29 martie).
(Ion VULPE)

.1985 
sută ;

a 
anul

baza

tat eu mobilier complet 
nou. Printre noile piese se 
numără și 128 sofale como
de și elegante. Cu 26 so
fale a fost dotat și cămi
nul din Lonca, a cărei mo
bilare continuă. (D.C.)

• Oficiul pentru proble
me organizatorice și în
drumarea activității ob
ștești din cadrul Consiliului 
popular municipal Petro
șani a centralizat și selec
tat pe domenii de activi
tate propunerile oameni-

lor muncii, din campania 
electorală și le-a transmis 
factorilor eompetenți, spre 
soluționare. (Mihai Barbu)

• La cantina-restauranț 
înființată de curînd în lo
calul fostului restaurant 
„Carpați** volumul desface
rii zilnice a crescut de 
patru ori, comparativ cu 
cel al vechii unități. Me
niurile oferite sînt „la înăl- 
țime“, satisfăcând preferin.

țele clientelei. Dar în ore
le de vîrf, la prînz cînd au
toservirea este intensă se 
produc întreruperi de ser
vire din lipsa... tăvilor. Pe 
cînd suplimentarea numă
rului de tăvi? (V.S.) I

Rubrică realizată de 
Constantin GRAURE

pent.ru
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Miercuri, 12 martiâ a.c., ■ ne-am aflat în cartierul 
Micro 3 B al orașului Vulcan. Ne-au însoțit tovarășii 
Tosif Mo.raru și loan Avasiloaie, șeful secției din loca- 
litale a E.G.C.L. Lupeni, respectiv, maistru electrome
canic (instalator) lâ aceeași unitate, și inginerul Vasile 
Giurgiulescu, din compartimentul de gospodărie comu
nală și locativă al Consiliului popular orășenesc. Am 
confruntat afirmațiile din cuprinsul unei scrisori sosite 
Ia redacție din cartierul menționat cu realitatea de pe 
teren. Este-necesar deci să arătăm ce se spunea în scri
soare.

_■ In primul rînd, că lifturile 
blocurilor nr. 3, 5, 2 și 4 nu 
furicționează de trei - luni. 
Afirmația s-a-dovedit a fi 
exagerată, deoarece lifturile 
blocurilor nr. 3 și 5 din 
strada Sf. O. Iosif funcțio
nau miercuri normal și nu 
de o zi, două. In al doilea 
rînd, trebuie să precizăm că 
înșiruirea „3, 5, 2, 4" nu a 
fost conformă cu realitatea, 
întrucît cele patru blocuri 
se află pe străzi diferite. 
Primele două pe strada 
St. O. Iqsif, iar următoarele 
pe str. M. Eminescu și din 
acestea din urmă mai era 
intr-adevăr defect în ziua 
documentării noastre doar 
liftul cu memorizare al blo
cului nr. 2. Un aspect impor
tant pe care autorul scriso
rii ă „uitat" să-l releve este 
cel al cauzelor care aduc 
repetate defecțiuni în func
ționarea unor lifturi. Aceste 
cauze care, după cum am 
văzut la fața locului, con
stau, între altele. în sparge
rea geamurilor de Ia ușile 
ascensoarelor, ruperea in
strucțiunilor privind modul 
de folosire a acestora, for
țarea ușilor liftului cu me
morizare al blocului nr. 2 
din strada M. Eminescu, nu 
sint străine de atitudinea

unor locatari din blocurile 
respective. Nu intenționăm 
să dezvinovățim secția din 
Vulcan și nici Explotarea 
de gospodărie comunală și 
locativă din Lupeni — care

punzăloare a unor materiale de asemenea, remediată,
folosite de constructori și Așadar, cei doi instalatori-—
soluțiile constructive nu în 
toate cazurile cele mai bu
ne.

Numărul deosebit de mare 
de defecțiuni apărute, îndeo
sebi la instalațiile sanitare, 
se datorește într-o mare mă
sură modului necorespunză-■ 
tor în care ele sînt folosite 
de locatari. Am constatat, 
de asemenea, că nu mai 
curgea apa din nici un perete 
al blocului nr. 3 din strada 
St. O. Iosif, inclusiv cei ai 
apartamentului nr. 14, men-

Pe urmele unei scrisori în cartierul
Micro 3 B din Vulcan

nu o sprijină suficient —, 
pentru lipsa de operativita
te în efectuarea unor repa
rații la ascensoare și insta
lații sanitare Unele din a- 
cestea prevăzute chiar în- 
tr-un grafic vizînd în mod 
expres cartierul Micro 3 B, 
dar ritmul de 2 — 3, uneori 
și mai multe defecțiuni a- 
părute pe zi în acest cartier 
la instalațiile la care ne re
ferim, este deosebit de ma
re. El nu poate fi motivat 
doar de calitatea necores-

ționat de autorul scrisorii, 
deoarece defecțiunea fusese 
reparată marți, 11 martie, 
împărtășind, după cum am 
mai menționat, punctul de 
vedere că unele reparații nu 
se fac cu destulă operativi
tate și de calitatea necesară, 
între care și cele de Ia blo
curile nr. 7 și 4, arătăm to
tuși că defecțiunea de pe 
coloana principală de ali
mentare cu apă caldă a 
cartierului Micro 3 B de la 
punctul termic nr. 10 era,

In cadrul bucătăriei dietetice de la spitalul municipal Petroșani, șefa secției 
pediatrie dr. Elena Suciu urmărește prepararea mesei pentru micii pacienți.

Foto : Șt. NEMECSEK

Petru Richi și Victor Nicu- 
Iesc'u, prezenți permanent 
in Micro 3 B —, din șase 
cîți are secția pentru inter
venții la peste 7 500 de a- 
partamente, precum și lif
tierii, cu unele scăderi, au 
acționat totuși, fără să știe 
că autorul scrisorii îi urmă
rește din umbră, remediind 
multe din defecțiunile 
în ultimul timp.

Parcurgînd cartierul, 
întilnit însă numeroase 
muri de la intrările în 
i® l ■
termic nr. 10, sparte. A- 
ceeași soartă au avut-o ma
joritatea lămpilor care au a. 
sigurat iluminatul stradal. O 
oază a neglijenței crase 
și lipsei celui mai elementar 
simț cetățenesc, este peisa
jul din jurul blocurilor de 
garsoniere G-8, G-10 și
G-12. Deși au containere de 
mare capacitate la dispo
ziție, locatarii acestor 
blocuri (și al altora din Mi
cro 3 B), au „îngroșat" cu 
hîrtii și alte reziduuri, a- 
runcate pe geamuri de la e- 
taj, spațiile din jurul blocu
rilor. Așa stînd lucrurile, ne 
întrebăm, de ce toate aces
tea, de ce atîta neglijență 
și atîtea acte lipsite de răs
pundere din partea unor lo
catari ai cartierului ? De ce 
oare autorul scrisorii adre
sată redacției nu și-a în
dreptat „vîrfiil condeiului" 
și spre aceste aspecte ?

Fără doar și poate, oame
nii de Ia E.G.C.L. trebuie să 
răspundă cu inai multă 
promptitudine și conștiin
ciozitate la solicitările de 
reparații ale locatarilor. Sînt 
obligați să facă acest lucru. 
Față de ei, locatarii să ma
nifeste exigență, să-i cheme 
la ordine cind nu-și îndepli
nesc obligațiile. In același 
timp, aceiași locatari ai car
tierului Micro 3 B trebuie 
Șă dovedească grija cuvfeni- 
tă față de apartamentele în 
care locuiesc, față de toate 
dotațiile acestora și .ale în
tregului cartier, pentru că, 
și ei răspund la rîndul lor 
cie ele.

Ioma |AțARCA

ivite

am 
gea- 

case- 
scărilor, de la punctul 
•ic nr. 10,

Din scrisorile oamenilor
muncii

Oameni care fac cinste cooperației 
meșteșugărești

In cei 10 ani de cînd a 
luat ființă modernul ate
lier de reparat televizoare 
din orașul Petrila, tehni

cienii electroniști Toma Ra
dulescu, împreună cu An- 
gela Tlădulescu și.au cîș- 
tigat încrederea cetățenilor 
datorită. priceperii șj ser
virii civilizate de care au 
dat dovadă în decursul a- 
cestor ani-. Este vorba de 
unitatea nr. 15 TV aparți-

nînd cooperativei „Unirea" 
din Petroșani, unitate care 
se bucură de un bun re
nume și care face cinste co
operației , meșteșugărești. 
In jurnalul unității nu a 
fost înregistrată nici o re- 
clamație, fapt care confir
mă modul corect în care 
cei doi lucrători prestează 
servirea populației.

Eniilian DOBOȘ 
corespondent

Controlul să fie... de calitate
sortimentele apreciate de 
cumpărători, și unele cu im- 

; . purități. Pînă în prezent în 
trei borcane cu iaurt au fost 
găsite cioburi de sticlă, iar 
în unele zile laptele este de 
slabă calitate. Cerem condu
cerii F.P.L. să ia măsuri 
pentru a asigura un mai bpn 
control de calitate pe fluxul 
de producție, pentru a se 
evita cu desăvîrșire livrarea 
în comerț a produselor ne
corespunzătoare.

Laura GAVR1LIU, 
Vulcan*

Cine rezolvă problema ?
problema va deveni publică, 
se va rezolva. Este greu de 
înțeles de ce nu s-a inter
venit pînă acum, fiindcă e 
vorba de degradarea fondu
lui locativ. Cine rezolvă 
problema și cînd ?

Ioan SPATARU, 
str. Republicii; bloc 54, 
etaj 3, apartamentul 37, 

. Petrila ?

In orașul Vulcan s-a des
chis din luna ianuarie o u- 
nitate specializată în desfa
cerea produselor lactate. 
Cetățenii sînt mulțumiți de 
felul în care s-a rezolvat în 
cartierul nostru aprovizio
narea cu produse lactat©, 
deoarece nu se mai produc 
aglomerări, servirea e mai 
promptă. Un singur lucru 
produce uneori nedumerire 
și chiar nemulțumiți în rîn- 
dul cumpărătorilor. De la 
Fabrica de produse lactate 
sosesc la magazin, printre

Au trecut doi ani de cînd 
locuiesc la bloc intr-un a- 
partament nou. La început, 
cind iB-am mutat am obser
vat în ambele camere și în 
baie umezeală pe pereți. In 
procesul-verbal de recepție 
a locuinței dste menționat 
acest lucru. . Delegatul 
E.G.C.L. a promis că va re
zolva să se izoleze pereții 
în caz ca umezeala persista. 
In ciuda intervenției și soli
citărilor, nici pînă in pre
zent nu ni s-a rezolvat încă 
problema. Umezeala persistă 
șt s-a răspîndit și Ia apar
tamentele învecinate. întru
cât apelurile noastre la 
E.G.C.L. nu au dus la solu
ționarea acestei probleme, 
sperăm că măcar acum, cînd

Intr-uria din zile, mai spre 
miezul nopții, auzeam in fa
ța ușii un murmur suspect 
care tindea printr-un cres
cendo să devină hărmălaie. 
Intrigat, deschid ușa, cu 
teamă, este adevărat, pentru 
că surpriză,, surpriză, dar nu 
ști ce... surpriză. Mă uit mai 
atent și... uimire. Membrii 
unei delegații măricele tăi- 
făsuiau în fața ușii de parca 
ar fi fost unii locatari care 
abia în ușa apartamentului, 
cind jși conduc oaspeții, gă
sesc cu cale să stea de vor
ba cu Voce tare ca sa audă 
turneu. Taifăsuiau sau, mai 
bine zis, se c^m certau, că 
se .formaseră două tabere -— 
unii dichisiți nevoie mare, 
lustruiți, nu așa oricum, bine 
puși la punct, de se vedea 
de; departe că sfiit cu oa- 
re-ceva vază, iar ceilalți 
mâi heterogeni și ca înfăți
șare și ca vigoare, dar cu o 
caracteristică oarecum co
mună ce putea fi exprimată 
într-o singură vorbă — ji
godii. Greu, greu, dar pînă 
la urmă am înțeles ce do
reau. Reprezentantul celor 
„lustruiți", impunător ca în
fățișare, cu o voce hîrîită :

— Noi trebuie neapărat 
să fim puși primii pe afiș. A- 
vem voci mai... cultivate. 
Dăm concerte cu public ă- 
les pe sprinceană. ;

—- Ba, mai mult, se auzi 
din mijlocul grupului „lus- 
truiților" o voce bubuitoare

ca o bufnitură a ușii de la 
intrarea în bloc uitată noap- 
tea deschisă. Sîntem apre- 
ciați cum se cuvine. Tot 
timpul sîntem înconjurați 
de atenții și drăgălășenii.

— Pînă aici ați zis-o bine, 
le-o tăie mîrîind intr-un din
te purtătorul de cuvînt ăl

Aiiș-program
pentru concertul... 

lunii
— foileton —

„jigodiilor", dar altfel înfio
rător și el ca înfățișare. Dar, 
pe- cind voi nu puteți sa 
cântați decî t cel mult în 
duet, noi alcătuim adevărate 
ansambluri itinerante. Suț- 
tem trubadurii Petroșaniu- 
iui. Am reînviat serenadele 
pe sub balcoane. Și atunci 
să nu fim noi capete de a- 
fiș ? Noi care dăm concerte 
în aer liber? Dacă vreți să 
vă convingeți veniți în Ae
roport, (Vă dă mîna ?) pe 
ce strada doriți sau in ori
care alt cartier. Peste tot 
avem formațiile noastre vo
cale. Și pe urmă noi sîntem 
liberi, sîntem de capul nos
tru facem ce vrem ca nu ne

deranjează nimeni. Or voi ? I 
Stați închiși în casă și când 
vă scoale afară vă ‘ poartă 
fiecare pe unde vrea...

...In disputa lor, belige- 
ranții începuseră să se îm- 
brincească deja, și au por
nit într-o goană nebună pe 
scări în jos să-și rezolve li
tigiile pe călea mai de mult 
cunoscuta...

Povestea e mai veche și 
am tot așteptat piuă acum 
să se întoarcă să-mi spună 
Ce au hotărit. Dar degeaba. 
Se fiare ca raruienie se țin 
lanț. Deschideți fereastra și 
așțțyltați, Că afară, nu vă 
sfătuim să ieșiți și mai a- 
les să circulați in apropie
rea locurilor de depozitare 
a reziduurilor menajere. In 
avânturile lor belicoase, s-ar 
putea să \a confunctepi
cioarele cu vreun adversar 
și.. n- o să aveți pe cine tra
ge la răspundere pentru că 
deh, clinele tot cline rămî- 
ne, fie că este vorba de, vreo 
jigodie vagaboantă, fie de 
vreun dulău de casă. Că a- 
șa-i moda acum. Nu cățeluși 
de casă, ci dulăi cit vițelul. 
Dacă are omul unde și cu 
ce să-l țină de ce să nu o 
Iacă ? Dar zice o vorbă ve
che ; unde mănîneă doi 
(s’ăpini) mai este loc și 
penlru al treilea (dinele).

Tudor MUNTEANU

Semne de
; CE FACEM CU 

BEREA?
In ultimele zile, pe a- 

dresa redacției au sosit 
scrisori prin care unii: ce
tățeni își exprimă nemul
țumirea în legătură cu a- 
ceeași problemă. Este 
vorba de calitatea . sub 
care se prezintă în vînza- 
rea cu amănuntul berea 
fabricată la Hațeg. Ne-au 
fost prezentate sticlo îm
buteliate în care berea e 
tulbure sau cu urme de 
ulei, în alte cazuri de pe 
fundul sticlei „se ridică" 
tot felul de impurități. De
sigur că în astfel de ca
zuri berea este refuzată 
de clieriți.

Âlăturîndu-ne criticilor 
justificate a celor ce au 
avut ocazia să vadă (și 
uneori chiar să consume 
berea din sticle
n-au fost bine spălatei), 
adresăm fabricii producă
toare întrebarea : ce fac 
controlorii de calitate? 
Pe
Și așteptăm un răspuns 
cit mai urgent.

AUTOGARA 
A NIMĂNUI ?

Amenajata intr-un 
țiu mai corespunzător, 
autogara din Petroșani 
este lotuși departe de a 
satisface pe deplin cerin
țele cetățenilor. In zona 
autogării nu se găsește 
nici un fel de adăpost 
pentru călători. Tăblița 
pe care este înscris ora
rul de circulație a auto- 

mai

întrebare
Cei ce vor să călătorească 
cu autobuzele sînt nevoiți 
să întrebe în stînga și-n 

Și 
pe

dreapta cînd sosesc 
cînd pleacă autobuzele 
diferite trasee.

Dacă I.T.A. Deva 
cunoaște această stare 
lucruri,
autogara"

care

ei cine-i controlează ?

spa-

buzelor se află la 
puțin de un metru dea
supra solului, fapt care 
a dus la ștergerea cifrelor.

nu 
de 

datorită căreia 
„aut,<i din Petroșani 
pare a nimănui, reamintim 
că autogara, totuși, exis
tă. $1 trebuie să fie pu
să la punct!

FARA SUPRAPREȚ 
NU SE POATE ?

Cetățeana Elena Marin- 
din orașul Vulcan, 
Caraiman ,nr. 12/1, 
sesizat că vînzăto- 

nr. 17 
piața 
înca

sează corect banii de l,a 
crtehți. Merele Care au 
prețul de 5,60 lei se vînd, 
de regulă cu 6 lei kilogra
mul. Compoturile se vînd, 
de: asemenea, la „prețuri 
rotunjite" 
30 de bani.
s-.a 
De 
am cumpărat un compot 
de
5,70 lei și

caș, 
sir. 
ne-a 
iii -de la unitatea
a C.P.V.I.L.F., din 
agroalimentâră, nu

cu cite 10 —
Sesizarea ni 

confirmat „pe teren", 
la unitatea respectivă

struguri care costă 
ni s-au înca

sat... 6 lei. Vânzătorul 
(care nu purta ecuson!) 
nici nu s-a scuzat măcar, 
ci I a ' spus nepăsător... 
pltul la rind" I
Oare fără „suprapreț" 

nu se poate ? Cerem con
ducerii C.P.V.I.L.F. să in
tervină prompt 
sancționarea 
incorecți de 
17!

pentru 
vânzătorilor 

la unitatea nr.

Răspundem 
cititorilor

• GHEORG1IE GRUIA, 
Petroșani: In scopul , solu
ționării sesizării dv., am 
luat legătura cu. condu ce
rea Oficiului municipal de 
poștă';. și telecomunicații. 
Fără succes însă. Deocam- 
.dată, nu sînt < posibilități 
pentru instalarea de . doi 
telefoane la domiciliu. în 
strada Constructorul. .

• V. 1IOINOIU, Aninoa. 
sa: Despre acțiunea rodni

că de muncă volular-pațrio-
tică a utecișlilpr din sectei-' 
rul VIII al minei Aninoa- 
sa s-a scris și publicat în 
„Steagul roșu" nr. 8252. 
Așteptăm vești noi despre 
acțiunile gospodărești ■ de 
la mină și din comuna A- 
n.inoâsa. ■ V . . .

• AUREL AMARIEI, 
Lupeni : Vă recomandăm 
să folosiți pentru adresa
rea de mulțumiri medici
lor care v-au tratat, rubri
ca de „Mică publicitate" a 
ziarului nostru. Textele 
publicate în cuprinsul ă- 
cestei' rubrici se plătesc 
eorform tarifelor aprobate.

• MARCO SIN, Merișor: 
Dacă este vorba de o can
titate mai mare de lemn 
de nuc, vă puteți adresa 
unuia din combinatele din 
Arad, Oradea sau Drobeta 
Tr. Severin, oare produc 
mobilă, stil și furnire. Pe 
plan local, U.F.E.T.-ul și 
Ocolul silvic ■ Petroșani nu 
se ocupă de colectarea lem
nului de nuc.

• MARIN POPESCU,
Petroșani: Containerul
pentru reziduuri la care 
vă referiți în scrisoarea tri
misă redacției a fost mutat 
de lîngă adăpostul din

V.S. 1ENEȘANU

de lingă adăpostul 
stația capăt de linie a au-, 
tobuzului Dîlja, în 
mai potrivit, pe care, 
sugerat.

• IULIAN POPESC U, 
Vulcan: Prin tovarășul I. 
Rujoi, vicepreședinte al 
Consiliului popular .al Ora
șului, am fost informați că 
locatarul Grîgore Anastasii*- 
își onorează acum obligați
ile cetățenești.

lotrul,
l-ați



Steagul roșu VINERI, 21 MARTIE 1980

evoluția relațiilor

(Urmare din pag- 1)

rea- 
lup- 

cu

20 (Agerpres). — 
s-au încheiat con- 
dintre delegația 
Comunist Liba-

al Consiliului Evoluția relațiilor dintre partidele 
comuniste libanez și portughez

multilateral dezvoltate 
înaintare a României spre 
comunism. S-a exprimat și 
de ace,astă dată hotărîrea 
neabătută a clasei munci
toare, țărănimii, intelectua
lității, a tuturor celor 
muncesc — români, 
ghiari, germani și de

re 
ma- 
alte 

naționalități — de a înfăp
tui cu consecvență hotă- 
rîrile Congresului al XII-leă 
al P.C.R., care asigtiră ridi
carea patriei noastre pe noi 
culmi de progres și civiliza
ție.

Biroul Executiv a stabilit 
ca consiliile locale ale 
F.D.U.S. să desfășoare, îm
preună cu deputății, o lar
gă activitate politico-educa- 
tivă și organizatorică pen
tru antrenarea maselor largi 
de oameni ai muncii în sco
pul încheierii în cele 
mai bune condiții a planu
lui pe acest an, pentru rea
lizarea obiectivelor actua
lului cincinal și pregătirea 
temeinică a cincinalului vi
itor. pentru transpunerea în 
viață a propunerilor și su
gestiilor făcute de cetățeni 
in timpul campaniei electo
rale.

Biroul Executiv a adoptat
••••••••••••••••••
(Urmare din pagina I)

prilejuri, în organismele 
internaționale, pentru eli
minarea stărilor de conflict 
și încordare, acțiunile de 
negociere și mediere, me
nite să conducă la îmbu
nătățirea climatului din 
zonele fierbinți ale lumii. 
Sini, de asemenea, remar
cabile eforturile stăruitoa
re pentru reducerea cursei 
înarmărilor, și îndeosebi a 
înarmării nucleare, soluți
ile concrete, propuse din 
inițiativa tovarășului
Nicolae Ceaușescu și con
tribuția efectivă, adusă de 
țara noastră la grăbirea 
dezarmării șj stabilirea u- 
nor zone în care să nu fie 
amplasate arme nucleare, 
ca un început al amplului 
proces de dezarmare gene
rală.

Politica externă deschisă 
a țării noastre, promovată 
din 1965 încoace, are la

modificările Statutul
Frontului Democrației și U- 
nității Socialiste hotărîte de 
cel de-al Il-lea Congres al 
F.D.U.S., modificări care au 
la bază propunerile tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
privind creșterea rolului a- 
cestui organism politic în 
viața social-politică a ță
rii și îmbunătățirea orga
nizării sale.

De asemenea, a fost apro
bată componența comisiilor 
Biroului Executiv al F.D.U.S.: 
organizatorică și pentru ac
tivitatea cu deputății; pen
tru coordonarea . și îndru
marea activității de con
trol al oamenilor niuncii; 
pentru răspîndirea cunoș
tințelor cultural-științifice și 
tehnice; pentru propagan
dă, cultură, presă și radio- 
televiziune și comisîa de re
lații externe.

Biroul Executiv a hotă- 
rît convocarea, pentru ziua 
de 27 martie 1980, a ple
narei Consiliului Național al 
Frontului Democrației și U- 
nității Socialiste, precum și 
a ședinței Biroului și a 
plenarei Comitetului Cen
tral al 
crației 
liste.

Organizațiilor Demo- 
și Unității Socia-

•••»••••••••••••••••••••••••••••••••••••
bază capacitatea promoto
rului ei, a președintelui 
României socialiste, de a 
sesiza factorii eu putere de 
influență asupra climatului 
politic mondial, particula

Politica noastră 
externă

ritățile specifice și conți
nutul evoluției economice, 
realitățile și tendințele ge
nerale, legate de întregul 
mers al istoriei. Este po
trivit să amintim că pre
ședintele nostru se numără 
printre primii care au atras 
atenția asupra actualei cri
ze energetice și încă cu mult 
timp înainte' de producerea 
ei. înainte ca ea să afecteze

BEIRUT
a Beirut 

vorbirile 
Partidului 
nez, condusă de secretarul 
general al C.C. al partidu
lui, Georges Chaoui, și de
legația Partidului Comunist 
Portughez, condusă

PRIMUL MINISTRU 
LIBANULUI, Selim Al Hoss, 
a conferit la Beirut cu
Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al
Organizației pentru Elibera
rea Palestinei. Au fost exa
minate aspecte legate de 
situația din sudul Libanului, 

• informează agenția I.N.A. 
La întrevedere a participat 
Faruk Kaddumi, șeful De
partamentului Politic al 
O.E.P.

PACEA IN ORIENTUL 
MIJLOCIU trebuie să se 
bazeze atît pe dreptul la- 
existență- al Israelului, cît 
și pe drepturile palestinie
nilor — a declarat primul 
ministru britanic, Margaret 
Thatcher. într-un interviu 
acordat ziarului vest-german 
„Die Welt“. Dacă nu sînt 
înfăptuite aceste două con
diții — a adăugat ea — va 
fi imposibil să se ajungă 
la securitate în Orientul 
Mijlociu.

LA GENEVA s-a desfășu
rat, în intervalul 11—19 
martie, o nouă rundă de 

statele mari consumatoare 
de energie electrică, iar 
România este poate singu
ra țară care, datorită o. 
rientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, însuși

te de Congresul al XH-lea 
al partidului, dispune de 
un program-direcțivă pe 
termen lung, fundamentat 
științific, în vederea preve
nirii accentelor specifice 
crizei și chiar în vederea 
dobîndirii independenței 
din punct de vedere ener
getic.

In bilanțul etapei 1965'— 
1980, realizările dobîndite 

Alvaro Cunhal, secretar ge
neral al P.C.P., care a efec
tuat o vizită oficială în a- 
ceastă țară. Părțile au exa
minat 
dintre cele două partide, 
posibilitățile întăririi lor în 
continuare, precum și situa
ția din Liban și Iunie 
bă, probleme actuale

convorbiri sovieto-amcrica- 
ne în scopul pregătirii unei 
propuneri comune conveni
te cu țfrivire la interzicerea 
generală, completă și con
trolată a armei chimice și 
distrugerea rezervelor de 
astfel de arme, propunere ; 
care să fie prezentată Co
mitetului pentru dezarmare. 

.. Convorbirile vor fi conti
nuate.

COMUNIȘTII JAPONEZI 
au repurtat noi succese în 
alegerile locale parțiale 
desfășurate miercuri în pre
fectura Akita, din nordul 
insulei Honshu. După cum 
relatează în ediția sa de joi 
ziarul „Akahata", în 15 
adunări orășenești și co
munale ale prefecturii au 
fost aleși 21 de comuniști.

IN NORVEGIA AU LUAT 
SFIRȘIT manevre militare 
de amploare, la care au 

de partidul și statul nostru 
pe planul activității externe 
ocupă un loc deosebit de 
important. Aceste realizări, 
încununate de prestigiul 
real de care se bucură as
tăzi țara noastră, șînt re
zultatul activității prodi
gioase desfășurate de con
ducătorul partidului și sta
lului. al calităților, deose
bite prin care președintele 
României socialiste s.a fă
cut. cunoscut și pentru ca
re este apreciat in întrea
ga lume — luciditate poli
tică și consecventă în toate 
acțiunile întreprinse, gin- 
dire în perspectivă, revolu
ționară, calități manifesta
te pe fondul bogat iff va
lori umane al unui condu
cător provenit din popor, 
care și.a închinat întreaga 
viață propășirii națiunii sa
le, triumfului ideilor de 
pace și progres, social în 
rîndul tuturor popoarelor 
lumii.

vieții internaționale, 
mișcării comuniste și mun
citorești internaționale.

P.C. Portughez și-a 
firmat solidaritatea ~u 
ta popoarelor arabe,
lupta poporului arab pales- 

. tîuian pentru recunoașterea 
drepturilor sale legitime.

participat șapte țări ale 
N.A.T.O. Agenția Reuter 
a precizat că la aceste ma
nevre, denumite codificat 
„Anorak Express", au luat 
parte 18000 de militari apar- 

: țtnînd unor unități ale for
țelor navale, aeriene și te
restre din Marea Britanie, 
Canada. Italia, Olanda, Nor
vegia, Statele Unite și R.F. 
Germania.

Cultural i
i cîntec; 

Car-

No
lt e-

Cobra; Unirea : 
dolarii și arde

18,25

Mica publicitate

FAMILIA 
lor care prin 
marea durere 
soț, tată și rude

Telex.
In direct de la 
lilehnică. Curs

KIȘ ȘTEFAN
Amintirea lui va rămîne veșnic în inimile noastre.

FILME
PETROȘANI — 7 

iembrie: Severino; 
publica: 
Artista, 
lenii.

PETRILA : Certificat
de pauperitate.

LONEA : Pe urmele 
documentului 99.

ANINOASA: Șatra.
VULCAN — Lnceaiă- 

/fW ; Mi-e teamă, seriile 
I-ll.

LUPENI — i
Totul pentru 
Muncitoresc: Nick 
ter superdetectiv.

URICANI : Pîine 
nuci.

16,00
16,05

ANUNȚ DE FAMILIE
îndoliată mulțumește sincer tuturor ace- 
prezență și Hori au fost alături de noi la 
pricinuită de pierderea mult regretatului

Tunel pe sub 
Canalul Mînecli

LONDRA 20 (Agerpres). 
— Guvernul britanic a 
probat, în principiu, i 
truirea unui tunel pe 
Canalul Mînecii, care 
lege -Marea Britanie 
Franța, cu condiția ca . 
iectul să fie finanțat de so
cietăți particulare. Decizia 
finală urmează să fie luata 
în vară, cînd guvernului 
britanic îi va fi prezentată 
versiunea finală a proiec
tului.

Proiectul preconizează 
construirea unui tunel cu 
o singură cale ferată, care 
ar scurta durata legături
lor feroviare dintre Londra 
și Paris la patru ore și jumă
tate. Tunelul ar urma să 
asigure atit transportul de 
mărfuri și automobile, cit 
și pe cel de persoane. Cos
tul construcției s-ar ridica 
la 1,7 miliarde dolari.

a- 
coris- 

: sub 
să 
de 

i pro-

pregătire pentru 
admiterea în învă- 
țămîntul superior.

16,30 Emisiune în limba 
germană.
Rezultatele tragerii 
loto.
La volan,
1001 de seri. 
Telejurnal, 
La ordinea zilei 
economie.

19,45 15 ani de mărețe 
înfăptuiri sub sem
nul unei politici 
clarvăzătoare, al 
spiritului revoluțio
nar.

20,15 Film artistic : „Ul
tima frontieră". 
Premieră TV. O 
producție a Casei 
de filme numărul 
patru.

21,55 Te’ejurnal.

DUMINICA, 23 MARTIE
9,00 Toț înainte !
9,25 Șoimii patriei.
9,35 Film serial pentru 

.> copii: Intîmplări în 
țara Curcubeului. 
Episodul 2.

10,00 Viața satului. .
11,45 Bucuriile muzicii. ,
12,30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.
Album duminical.
13,05 Umorul și muzica la... 

startul primăverii. 
Momente vesele, mu. 
zică ușoară, populară 
și folk, dans, circ, 
glume, desene anima
te.: j

14.00 Fotbal: F.C. Argeș — 
Sportul studențesc 
în campionatul na
țional divizia , A. 
Transmisiune directă 
de la Fi teșii.
In pauză la ora 14,45: 
Desene animate: Po- 

' peya marinarul.
15,50 Șah — emisiune rea

lizată și prezentată 
de maestra interna
țională Elisabeta Po- 
lihroniade. Caleidos- 
scop muzical, dis
tractiv.

16,30 Arhitectură pakista-

16.50 Film serial. Linia 
maritimă Onedin. E- 
pisodul 6.

17.40 Imagini din R.P. Un
gară.

18,00 Cutezători spre vi
itor. Emisiune con
curs pentru pionieri 
și școlari.

19,00 Telejurnal.
19.15 Antena „Cîntării 

României".
20.15 Film artistic. Sub 

semnul lui Monte 
Cristo. Premieră TV. 
Coproducție ffcarico- 
italiană.

21.45 Telejurnal.

LUNI, 24 MARTIE
16,00 Emisiune în limba 

maghiară.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 Dosarul resurselor 

refolosibile.
19,30 Fuziunea. Documen. 

tar științific.
20,25 Cadran mondial.
20.45 Roman foileton. Pri

marul din Caster
bridge. Episodul 6.

21.40 Telejurnal.

MARȚI, 25 MARTIE
10,00 Teleșeoală.
11,00 Film serial. Dallas —

Compania petrolieră
Ewi'ng. Reluarea e- 
pisodului 29.

11,50 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Școala la... școala noii 

calități.
16,25 Curs de limbă engle

ză. . .
16,45 Grecia — de. la Pe. 

loponez la Kavaia.

PROGRAMUL TV
/,'AWAVAVA,.‘.WA,A,«V.V1,AS‘.7AV.7.‘.,.'.WAV

17,10 La ordinea zilei în 
agricultură.

17,35 Clubul tineretului.
18,20 Revista social-polili- 

, că TV. . /
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 La ordinea zilei în e- 

conomie.
19,40 Melodii populare.
19,50: Seară de teatru. Stîl- 

l pii societății de Ifen- 
. rik Ibsen.

21Telejurnal.

MIERCURI, 26 MARTIE
16,00 Fotbal: Dinamo — U- 

niversițatea Craiova 
și F.C, Baia Mare, — 
Steaua în campiona
tul național divizia' 
A. Transmisiuni di
recte alternative de 
la București și Baia 
Mare. In pauză: Tra
gerea prbnoexpres.

17,45 Teleșeoală.
18,00 Almanah pionieresc.
18,15 Secvențe din Bangla

desh.
18,35 Forum cetățenesc.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 Noi, femeile.!
19.50 La ordinea zilei în 

economie,
20,00 Telecinemateca. Ci

clul: Mari regizori, 
- mari actori. Oklaho

ma. Premieră pe ța
ră. Producție a stu
diourilor americane.

21.50 Telejurnal.

JOI, 27 MARTIE

10.00 Teleșeoală.
11,00 Roman foileton. Pri.- 

tnarul din Caster
bridge. Reluarea epi
sodului 6.

11.55 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Colocviile teleșeoală.
16.25 Curs de limbă spanio

lă.
16,45 Curs, de limbă fran

ceză. .
17,05 Reportaj pe glob — 

Leningrad.
17.25 Viața culturală.

18.35 Desene animate. Sind-
bad marinarul.

19,00 Telejurnal.
19.25 Din inimă un cîntec

■ ■ țării; ■ ■■
19.55 La ordinea zilei în 

agricultură.
20,10 Ora tineretului.
20.55 Memoria documente

lor.
21,20 Interpreți de frunte 

ai cîntecului popular 
românesc.

21.35 Telejurnal.
VINERI, 28 MARTIE

16,00 Telex.
16,05 In direct de Ia poli

tehnica.

16.30 Emisiune în . limba 
germană.

18.25 Tragerea loto.
18.35 La volan.— emisiune 

pentru conducătorii
■ auto. ■

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.45 Vers și cînt pentru 

țară și partid,
20.45 Reportaj despre... i- 

dei și sentimente.
21.15 Muzică populară ro

mânească.
21.35 Telejurnal.

SIMBATA, 29 MARTIE

10.00 Limba română.
10.15 Telecinemateca (relua

re).
12.05 Concert educativ.
13,00 De la A la... infinit. 

Reportaje, documen- 
tore, muzică, poezie, 
sport.

18.30 Martie 1980. Cronica 
evenimentelor politice.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Dosarul energiei.
19.40 Teleenciclopedia.
20,10 Film serial. Dallas —

Compania petrolieră 
Ewing. Episodul 31.

21,00 Varietăți muzicale.
21.40 Telejurnal.
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